
АНКЕТА О ПОЉОПРИВРЕДНОЈ ПРОИЗВОДЊИ –
 СТОЧАРСКА ПРОИЗВОДЊА 

ПРАВНИ ОСНОВ 

Истраживање се спроводи на основу Уредбе о утврђивању Плана званичне статистике за 
референтну годину и у складу са Законом о званичној статистици („Службени гласник РС”, број 
104/09).   

Од 2008. године Анкета о броју стоке се спроводила  у склопу Анкете о пољопривредним 
газдинствима, а од 2014. године се спроводи као Анкета о пољопривредној производњи – 
Сточарска производња.  

МЕТОДОЛОШКЕ ОСНОВЕ 

Циљ и садржај истраживања 
Основни циљ овог истраживања јесте обезбеђивање података о броју и промету стоке, по 

врстама и категоријама, као и података о броју кошница пчела, производњи млека, вуне, јаја и 
меда, употреби сопствених сточарских производа на газдинству и добијеним млечним 
производима. Ови подаци служе у обрачуну сточне производње. 

Извештајне јединице 
Извештајне јединице јесу пољопривредна газдинства обухваћена узорком. 

Обухват истраживања 
Узорком је обухваћено око 1,5% пољопривредних газдинстава на територији Републике Србије.  

Метод и време прикупљања података 
Прикупљање података у овом истраживању врши се методом интервјуа за породична 

газдинства и газдинства предузетника. Подаци за газдинства правних лица прикупљају се 
извештајним методом. 

Периодика истраживања је годишња.  
Анкета се спроводи у периоду од 02. до 16. децембра, на узорку. 
Подаци о броју стоке, по врстама и категоријама, односе се на стање на дан 01. децембар. 

Остали подаци односе се на период од претходних 12 месеци у односу на критични моменат 
истраживања.  

Обавеза заштите индивидуалних података 
Индивидуални подаци су заштићени у складу са Законом о званичној статистици. Оцене 

обележја објављују се за  нивое региона (НСТЈ2), према територијалној подели извршеној у складу 
са Уредбом о номенкалтури статистичких територијалних јединица („Службени гласник РС“, бр. 
109/09 и 46/10). 

Списак и дефиниције основних обележја – индикатора 
Музне краве су краве чије се млеко углавном користи за људску исхрану или прераду у 

млечне производе. Укључене су и засушене музне краве, као и музне краве излучене из приплода, 
без обзира на то да ли се тове у периоду од последње лактације до клања. 

Под укупно произведеним млеком подразумева се укупно помузено млеко употребљено за 
људску исхрану, прераду или исхрану стоке.  

Жива мера стоке представља бруто масу стоке, тј. масу пре клања. 

Ниво репрезентативности података 
Подаци су репрезентативни за ниво Републике Србије и регионе (НСТЈ2). Републички завод 

за статистику не располаже подацима за Регион Косово и Метохија.   
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Усаглашеност са међународним препорукама и стандардима 
Истраживање је у складу са Уредбом ЕЗ бр. 1165/2008 (Regulation (EC) No 1165/2008 of the 

European Parliament and of the Council of 19 November 2008 concerning livestock and meat statistics 
and repealing Council Directives 93/23/EEC, 93/24/EEC and 93/25/EEC, OJ L 321, 1.12.2008, p. 1–13), 
којом се регулишу истраживања у области сточарства.  

ОПИС ОРГАНИЗАЦИЈЕ ИСТРАЖИВАЊА 

Органи за спровођење истраживања 
Одговорни произвођач наведених података јесте Републички завод за статистику.  
Анкету на терену спроводе  изабрани и од стране директора Завода овлашћени анкетари. На 

инструктажи анкетари добијају потребан материјал за рад на терену: потребан број образаца, 
Упутство за спровођење анкете и овлашћења. Анкетари су дужни да присуствују инструктажи и да 
у току рада на терену поступају у складу са Упутством за спровођење анкете и упутствима 
добијеним на инструктажи.  

Анкетирање траје 15 дана. По завршеном анкетирању, анкетари предају анкетну грађу 
одговорном лицу надлежног органа за статистику (подручно одељење Републичког завода за 
статистику), на чијој су територији обавили анкетирање. Одговорно лице је дужно да заједно са 
анкетаром провери потпуност и исправност добијене грађе и добијени материјал преда на унос.  

Унос података и корекција према раније достављеним критеријумима логичке и рачунске 
контроле врши се у подручним одељењима. Коначна контрола материјала, пондерисање, 
формирање излазних табела са оценама обележја и публиковање врши се у Републичком заводу 
за статистику у Београду. 

У циљу уштеде финансијских средстава, одређени број газдинстава може бити анкетиран од 
стране оператера у телефонској анкети уз компјутерску подршку (CATI метод), централизовано (у 
Републичком заводу за статистику у Београду).  

Обавезност давања података 
Извештајне јединице дужне су да дају податке Републичком заводу за статистику, у складу 

са Законом о званичној статистици. 

Роковник основних фаза истраживања 
Рок за достављање података подручним одељењима Републичког завода за статистику је 

17. децембар.  
Рок за достављање података Заводу у Београду је 15. јануар.  
Рок за објављивање претходних резултата је 20. фебруар. 
Рок за објављивање коначних резултата је 01. април. 

ИНСТРУМЕНТИ ИСТРАЖИВАЊА 

Упитник  

Упутство за попуњавање упитника  

Списак номенклатура и класификација које се користе у истраживању 
Истраживање се спроводи у складу са Номенклатуром производа и услуга у пољопривреди, 

лову, шумарству и рибарству. Категоризација стоке је извршена у складу са Уредбом ЕЗ бр. 1165/2008. 

Списак публикација у којима се објављују методологија и резултати 
истраживања 

Претходни подаци о броју стоке, по врстама, објављују се у виду „Саопштења ПО12“. 
Коначни подаци у вези са бројем стоке и сточном производњом објављују се у публикацији: 
„Статистички годишњак Републике Србије“. Ови подаци се налазе и на веб сајту Републичког 
завода за статистику.   

 
 
Контакт особa – Драгана Погарчић, локал 243   


